
Alegerile locale 
de duminică nu au 
fost  l ipsi te de 
i n c i d e n t e  
e lec to ra le .  17  
sesizări au fost 
în reg is t ra te  la  
p o l i ţ i e ,  d a r  
deocamdată doar 
5  a u  f o s t  
confirmate şi s-a 
desch is  dosar  
penal.

17 incidente electorale, 5 dosare penale și 2 sancțiuni contravenționale. 
Acesta este bilanțul alegerilor locale din județul Teleorman.

(Continuare  în  pagina  2)

M i n i s t e r u l  
Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri 
(MEEMA)  p ropune 
garantarea în pondere 
de 100% a voucherelor 
oferite turişti lor ca 
a l t e r n a t i v ă  l a  
rambursare, aferente 
călătoriilor anulate în 
contextul pandemiei 
COVID-19, potrivit unui 
comunicat al instituţiei.

(Continuare  în  
pagina  2)

Situație extrem de complicată la Consiliul Județean 
Teleorman. Deși funcția de președinte a fost câștigată 
de Adrian Gâdea de la PSD, acesta va avea o misiune 
extrem de grea și asta pentru că majoritatea în Consiliul 
Județean va fi deținută de PNL.

Aproximativ 2500 de voturi. Aceasta a fost diferența 
dintre candidatul PSD la șefia CJ Teleorman, Adrian 
Gâdea și contracandidatul liberal, Eugen Pîrvulescu. 
Situația este însă extrem de complicată pentru social-

democrat și asta pentru că majoritatea în Consiliul 
Județean este asigurată de PNL.

Doar PNL și PSD au trecut pragul electoral și au 
intrat în Consiliul Județean.

În 96 din cele 97 de primării din județul nostru, 
primari au ieșit doar candidații PNL și PSD. Un singur 
partid a reușit să spargă hegemonia celor două partide.

(Continuare  în  pagina  3)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Ansamblul de Cântece 
şi Dansuri „Burnasul”, 

păstrător de datini 
strămoșești

Ministerul Muncii: 

Arhiva electronică a
 caselor de pensii poate 

fi folosită pentru 
calcularea stagiilor 
de cotizare pierdute

PNL a câștigat Consiliul Județean 
Teleorman, dar a pierdut președinția CJ

Guvernul vrea să garanteze 100% 
din valoarea voucherelor de turism oferite 

ca alternativă la returnarea banilor

Multe incidente electorale! 5 dosare 
penale și 2 amenzi
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(urmare  din  pagina  1)
Ministerul a prezentat, în 

şedinţa de Guvern de joi, 24 
septembrie, în primă lectură, 
Ordonanţa de Urgenţă privind 
instituirea a două scheme de 
ajutor de stat, sub formă de 
garanţii şi sub formă de 
granturi, destinate sprijinirii 
operatorilor economici din 
turism.

Proiectul de act normativ 
prevede, astfel, garantarea de 
către statul român în pondere 
de 100% a voucherelor oferite 

turiştilor de către agenţiile de 
turism şi structurile turistice cu 
funcţiuni de cazare, ca 
alternativă la rambursările în 
numerar aferente călătoriilor 
anulate, în cazul insovenţei 
emitenţilor voucherelor.

În egală măsură, se 
doreşte acoperirea primelor 
de garantare datorate de 
beneficiarii schemei de ajutor 
de stat pentru garantarea 
voucherelor oferite turiştilor, 
ca alternativă la rambursările 
pentru pachetele turistice şi 

serviciile unice de călătorie, 
a n u l a t e  î n  c o n t e x t u l  
pandemiei COVID-19.

Cele două scheme de 
ajutor de stat vor avea o 
durată limitată, până la 31 
decembrie 2020. Prin urmare, 
v o r  f i  g a r a n t a t e  d o a r  
voucherele emise până la 
această dată, indiferent de 
durata lor de valabilitate.

Măsurile de sprijin propuse 
vor intra în vigoare doar după 
a p r o b a r e a  C o m i s i e i  
Europene.

Procesul electoral s-a încheiat, 
iar jandarmii teleormăneni le 
mulțumesc cetățenilor pentru 
modul în care au respectat regulile 
de protecț ie a sănătăț i i  ș i  
cooperarea cu forțele de ordine 
pentru evitarea incidentelor.

C o n f o r m  r e p a r t i ț i e i  I P J  
Teleorman, jandarmii au asigurat 
paza la o parte din secțiile de 
votare, protecția transportului 
buletinelor de vot, paza BEJ 
Teleorman. De asemenea, ei au 
făcut parte din patrule mixte, care 
au asigurat desfășurarea alegerilor 
locale în bune condiții și maximă 
siguranță.

Jandarmii teleormăneni î i  
asigură pe conjudețeni că rămân în continuare la datorie pentru 
ei, așa cum au făcut-o și până acum.

Cornelia RĂDULESCU

SC RECOND COM IMPEX SRL angajează inginer 
agronom. Se oferă salariu motivant. Relații la telefon 
0766.279.773 sau 0247.314.575.

***
SC Mara Prod Com SRL angajează personal 

supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Guvernul vrea să garanteze 100% din valoarea 
voucherelor de turism oferite ca alternativă

 la returnarea banilor

(urmare  din  pagina  1)
”La nivelul județului Teleorman procesul de 

votare s-a încheiat, fără a mai fi înregistrate 
incidente. Din totalul celor 17 incidente 
sesizate, în cinci cazuri au fost întocmite 
dosare penale, iar în alte două au fost aplicate 
sancțiuni contravenționale”, spun polițiștii din 
Teleorman.

Polițistii din cadrul Secției nr. 2 Poliție 
Nanov au fost sesizați cu privire la producerea 
unui incident în proximitatea secției de votare 
din comuna Călinești. După ce a ieșit din 
secția de votare, pe fondul unor discuții 

contradictorii, un bărbat a fost agresat fizic. 
În cauză a fost întocmit dosar penal sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau 
alte violențe.

La nivelul județului Teleorman dosarele 
penale au fost întocmite sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri 
oficiale, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. A 
existat și o fraudă la vot. O persoană ar fi votat 
fără să aibă acest drept, la secții de votare din 
localitățile Gărăgău, Plosca și Tătărăști de 
Jos.

C. DUMITRACHE

Multe incidente electorale! 5 dosare 
penale și 2 amenzi

Fermierii din România 
intră de drept în puternica 
organizație pan-europeană 
COPA-COGECA odată cu 
plata, de către stat, a 
cotizației anuale, de peste 
jumătate de milion de euro. 
Organizațiile care alcătuiesc 
Alianța pentru Agricultură și 
C o o p e r a r e  –  L A PA R ,  
P R O A G R O ,  A P P R  ș i  
UNCSV, spun însă că este 
vorba de bani cheltuiți bine 
pentru că în acest fel 
agricultura locală va fi mai 
bine reprezentată la nivel 
e u r o p e a n ,  i a r  v o c e a  
fermierilor din România va fi 
cu adevărat ascultată și se va 
ține cont de ea.

COPA-COGECA este o 
u n i u n e  a  d o u ă  m a r i  
organizaț i i  –  COPA ș i  
COGECA, și este considerată 
unul dintre cele mai puternice 
grupuri de interes pentru 
fermierii europeni.

COPA este prin excelență 
organizația fermierilor din 
Uniunea Europeană și adună 
57 de organizaţii agricole 
comunitare. De partea sa, 
C O G E C A ,  o r g a n i z a ț i a  
cooperativelor agricole, 
reunește 31 de organizaţii ale 
acestor forme asociative.

Î m p r e u n ă ,  C O PA ș i  
C O G E C A  r e p r e z i n t ă  
interesele a mai mult de 28 de 
milioane de fermieri şi familiile 
acestora, dar şi aproximativ 
38.000 de cooperative.

C O PA ,  o r g a n i z a ț i a  
fermierilor europeni, a fost 
în f i in ța tă  în  1958,  ia r  
COGECA un an mai târziu, în 
1959. În 1962 a fost stabilit un 
Secretariat Comun.

Între obiectivele puternicei 
organizații europene se 
numără apărarea intereselor 
generale ale agriculturii; 
menţinerea şi dezvoltarea 
relaţiilor cu instituţiile Uniunii 

Europene şi cu organizaţiile 
reprezentat ive la n ivel  
european, precum și găsirea 
soluţiilor de interes comun.

COPA–COGECA are 73 
de membri şi 34 de organizaţii 
p a r t e n e r e  ș i  t r e b u i e  
menționat că 39 de membrii 
sunt din statele comunitare 
nou aderate.

Î n  a c t i v i t a t e a  s a ,  
COPA–COGECA țintește 25 
d e  s e c t o a r e  a g r i c o l e ,  
implicându-se în întocmirea 
viitoarei Politici Agricole 
Comune. De asemenea, este 
parte a discuțiilor privind 
negocierile comerciale ale 
Uniunii, realizează analize 
economice,  ana l izează 
implementarea și efectele 
reformei PAC și studiază 
pieţele mărfurilor agricole, 
făcând recomandăr i  ș i  
stabilind căi de acțiune în 
interesul comun al fermierilor 
europeni.

Vești bune pentru fermieri! 

România, membră cu drepturi depline
 în COPA-COGECA

Jandarmii teleormăneni, mereu
 alături de oameni

25% dintre accidentele rutiere au loc în primele
 trei minute de la urcarea la volan

25% dintre accidentele rutiere se petrec în 
primele trei minute ale călătoriei. Aceasta este 
concluzia unui studiu care a analizat milioane 
de călătorii cu mașina.

Studiul a fost realizat în Australia în 
perioada 2018-2019 și a analizat 3,2 milioane 
de călătorii cu maşina și 1.986 de accidente 
rutiere. Au participat 40.000 de şoferi și una 
dintre concluzii a fost că pe traseele scurte 
crește riscul de a se produce un accident.

În cifre, studiul a demonstrat că 25% dintre 
accidente s-au produs în primele trei minute de 

la urcarea la volan, iar alte 14% în primele şase 
minute.

De aceea, cercetatorii spun că şoferii 
trebuie încurajaţi să renunţe la maşină pentru 
deplasări scurte şi să ia bicicleta sau să 
meargă pe jos. Asta ar însemna o scădere cu 
40% a numărului de accidente, scrie Mediafax.

Pentru călătoriile mai lungi, experții 
recomandă planificare și pauze. În plus, șoferii 
sunt sfătuiți să renunțe la obiceiul de a folosi 
telefonul mobil în timpul deplasării. 26% dintre 
accidente se produc din cauza acestuia.

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice 
autorizate intrate în insolvenţă a scăzut cu 10,11% în primele opt 
luni din 2020, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 
3.576 insolvenţe, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe firme şi 
PFA-uri intrate în insolvenţă 
au fost înregistrate în 
Bucureşti, respectiv 765, în 
creştere cu 14,35% faţă de 
perioada ianuarie-august 
2019. Pe locurile următoare 
în ierarhia insolvenţelor se 
află judeţele Bihor - cu 256 
de insolvenţe (minus 

21,95%), Cluj - 206 (plus 33,77%) şi Constanţa - 212 (plus 
7,07%).

Pe domenii de activitate, în primele opt luni, cel mai mare 
număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, 
respectiv 1.047 (minus 15,84%), în construcţii - 570 (minus -
3,23%), industria prelucrătoare - 430 (minus 8,32%) şi hoteluri 
şi restaurante - 290 (minus 6,45%).

ONRC: Insolvenţele au scăzut 
cu peste 10% în primele 

opt luni ale anului
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Este vorba despre USR Plus. Marius 

Stanciu, candidat al Alianței a reușit să-l învingă 
pe cel mai longeviv primar din Teleorman. După 
7 mandate la rând, liberalul Victor Letcanu a 
fost înfânt, iar Primăria din Drăgănești de Vede 
va avea un alt primar după mai bine de 28 de 
ani.

Toate cele 5 orașe și municipii din județul 
Teleorman au fost recâștigate de primarii în 
funcție, toți de la PSD. Victor Drăgușin în 
Alexandria, Valerică Cârciumaru în Roșiorii de 
Vede, Dănuț Cuclea la Turnu Măgurele, 
Nicolae Bădănoiu în Videle și Petre Pârvu la 
Zimnicea.

C. DUMITRACHE

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică 
seara că se bucură că PNL și USR PLUS ”au eliberat 
Bucureștiul de caracatița PSD", iar victoria lui Nicușor Dan nu 
lasă loc de comentarii.

”Pentru noi, ca partid, este o zi istorică. Pentru prima oară 
de la Revoluție, după 30 de ani, PNL înregistrează o victorie 
clară în alegerile locale și bate PSD fără drept de apel. Mă 
bucur enorm că am eliberat Bucureștiul. Este o victorie pe 
care, hai să fim cinstiți, foarte puțini o așteptau. Este o victorie 
clară care nu lasă loc de comentarii. Bucureștenii și-au dorit o 
schimbare, să elibereze Bucureștiul de de caracatița PSD 
care a sufocat întreaga administrație și a împiedicat 
dezvoltarea Capitalei și realizarea marilor proiecte", a 
declarat Ludovic Orban.

El a mai spus că PNL a câștigat la alegerile locale de 
astăzi aproximativ 50% dintre Consiliile Județene, între 17 și 
20 de primari de municipii reședință de județ și aproape 1.500 
de primari, "dacă nu și mai mulți".

"PNL înregistrează un scor fără precedent în istoria sa, un 
scor care ne onorează și care ne obligă. Acesta este doar 
începutul unei guvernări liberalie locale de succes și unei 
guvernări liberale de patru ani care să schimbe la față profund 
în bine România. Aceste alegeri sunt al treilea pas din cei 
patru pași importanți și vor fi urmate de alegerile 
parlamentare", a mai spus Orban.

PNL a câștigat Consiliul Județean Teleorman, 
dar a pierdut președinția CJ

Peste 1,8 milioane de tineri 
cu vârsta între 18 și 34 de ani 
au votat la alegerile locale, 

potrivit datelor de prezență de 
la Biroul Electoral Central, 
analizate de Edupedu.ro. 

Raportată la numărul total de 
alegători din acest segment de 
vârstă, prezența tinerilor a fost 
de 38,6%.

Prezența tinerilor la vot a 
fost mai mică decât la alegerile 
eurparlamentare sau la cele 
prezidențiale, dar în orașele 
mari, inclusiv în Capitală, 
procentul tinerilor a fost unul 
important.

La alegerile prezidentiale 
2019 au votat 41,8% din tinerii 
aflați pe listele permanente de 
la Autoritatea Electorală. Iar la 
alegerile europarlamentare 
prezența tinerilor a fost de 
43,2%.

Pe grupe de vârste, au fost 
662 de mii de tineri de 18-24 
de ani și peste 1,14 milioane 
de tineri între 25 și 34 de ani.

Vicepremierul României a comentat rezultatul alegerilor 
locale și a mulțumit electoratului pentru că a participat la 
scrutin în plină pandemie.

 „Este o victorie clară a celor care vor o Românie 
europeană, bine administrată, de către oameni integri și 
responsabili! Românii au înțeles miza acestor alegeri și au 
venit la vot în vremuri dificile. Este meritul lor și le mulțumim! 
Românii au făcut distincția între responsabilitate și 
demagogie, între planuri de dezvoltare și vorbe goale, între 
integritate și corupție. PNL va fi ghidat și în continuare de 
responsabilitatea față de interesul public.”

Orban: PNL înregistrează
 o victorie clară în alegerile

 locale și bate PSD fără
 drept de apel

Raluca Turcan: Românii
 au făcut distincția între

 responsabilitate și 
demagogie

Agențiile internaționale de presă au preluat 
imediat rezultatul alegerilor locale din 
România, concentrându-și deocamdată atenția 
pe victoria lui Nicușor Dan în București.

Agenţia France Presse are o concluzie 
clară: „Matematicianul Nicușor Dan pune capăt 
celor 12 ani de dominație a stângii la primăria 
Bucureștiului”.

Jurnaliștii AFP amintesc și de succesul 
obținut de candidații dreptei, care au câștigat 
trei dintre cele 6 sectoare ale Bucureștiului.

„Liberalii sunt în frunte după scrutinul 
municipal”, scrie şi Reuters. Potrivit agenţiei de 
presă votul de la locale este un test de 
popularitate pentru cabinetul minoritar al lui 
Ludovic Orban.

„Guvernul României primeşte un sprijin 

înaintea alegerilor generale prin victoria din 
Bucureşti”, scrie și Bloomberg, în această 
dimineaţă.

Estimările publicate după încheierea votului 
arată că este puțin probabil ca balanța puterii să 
se schimbe la următoarele alegeri generale, 
notează şi Associated Press.

Peste 1,8 milioane de tineri cu vârsta
 între 18 și 34 de ani au votat la alegerile locale

Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, 
spune că în România anului 2020 tot mai mulți 
oameni vor evoluție și vor construcție și își 
exprimă speranța ca puterea câștigată azi să 
nu se urce la cap și să rămână acolo, ci să se 
traducă în forța și determinarea de a livra 
rezultate.

„Un lucru se contureaza 
tot mai clar: în România 
anului 2020 tot mai mulți 
oameni vor evoluție și vor 
construcție. Nu mai ajunge 
demonizarea adversarului 
în politică. A venit vremea 
unei viziuni pozitive și a 
livrării de rezultate pentru a 
schimba lucrurile în bine și a 
materializa speranța. Sper să nu mă grăbesc 
spunând că vine vremea oamenilor care intră în 
politică pentru a face lucruri în interesul 
comunității, pe față, nu pentru a se căpătui ei și 
cei care i-au împins pe liste ale partidelor”, a 
scris Cioloș luni pe pagina sa de Facebook.

Dacian Cioloș precizează că își dorește să 
vadă că cei care au primit azi acest mesaj 
câștigând mandate să înțeleagă că greul abia 
acum începe, că „aceste mandate câștigate nu 
sunt încă o victorie, ci doar semnul unei 
așteptări imense și a unei responsabilități pe 

măsură, care acum începe”, 
că după atâta polarizare în 
p o l i t i c a  r o m â n e a s c ă ,  
esențial e să învățăm să 
guvernăm pent ru  to ț i  
oamenii, nu doar pentru “ai 
noștri”.

„Și sper ca puterea 
câștigată azi să nu se urce la 
cap și să rămână acolo, ci să 
se traducă în forța și 

determinarea de a livra rezultate. Acum, în 
acest moment, sunt mândru de tinerii mei 
colegi care au dovedit determinare, anduranță 
și maturitate.

De fapt, încă odată, a câștigat România 
sănătoasă”, mai scris Cioloș.

Alegerile locale din România, în presa străină

Cioloș: În România anului 2020 tot mai mulți
 oameni vor evoluție și vor construcție



Informaţiile din arhiva electronică a caselor 
de pensii publice vor putea fi folosite pentru 
calcularea perioadelor de cotizare la sistemul 
public de pensii, în situaţia în care carnetele de 
muncă ale beneficiarilor sunt deteriorate sau 
pierdute, potrivit prevederilor unei ordonanţe 
de urgenţă adoptate de Guvern, se 
menţionează într-un comunicat remis vineri de 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS).

"În situaţii excepţionale, în care carnetele de 
muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, 
perioadele de stagiu de cotizare realizate în 
sistemul public de pensii anterior datei de 1 
aprilie 2001 ar putea fi valorificate în baza 
informaţiilor din arhiva electronică de la casele 
de pensii publice, dacă acestea sunt complete", 
se precizează în comunicatul MMPS.

Astfel, potrivit Ordonanţei de urgenţă care 
modifică şi completează Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, la 
stabilirea drepturilor de pensie vor putea fi 

utilizate, în mod excepţional, informaţiile din 
arhiva electronică existentă la nivelul caselor 
de pensii publice.

Această măsură a Guvernului are rolul de a 
sprijini persoanele care în prezent sunt în 
imposibilitatea de a dovedi stagiile de cotizare 
şi veniturile pe care le-au realizat în timpul 
activităţii profesionale, din cauza unor situaţii 
excepţionale cum ar fi distrugerea, degradarea 
sau pierderea carnetului de muncă, conform 
comunicatului Ministerului Muncii.

Practic, în baza unei declaraţii pe proprie 
răspundere a solicitantului că nu deţine 
carnetul de muncă sau că documentul este 
degradat, dacă informaţiile introduse în baza 
de date sunt identice cu cele din carnetele de 
muncă scanate, aceste informaţii referitoare la 
vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 
aprilie 2001 vor fi luate în calcul pentru 
stabilirea drepturilor la pensie, potrivit 
Ministerului Muncii.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Guvernul a aprobat, în 
şedinţa de joi, asigurarea 
finanţării pe anul 2021 pentru 
două Programe de Interes 
N a ţ i o n a l  d e s t i n a t e  
persoanelor  adul te cu 
dizabi l i tăţ i  ş i  famil i i lor 
acestora, se menţionează 
într-un comunicat remis 
v i n e r i  d e  A u t o r i t a t e a  
Naţională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, 
Copii şi Adopţii (ANDPDCA).

Cele două programe 
pentru care ANDPDCA a 
propus prelungirea finanţării 
pentru anul viitor sunt 
P rogramu l  de  In te res  
Naţional "Înfiinţarea de 
servicii sociale de tip centre 
d e  z i ,  c e n t r e  
RESPIRO/centre de criză şi 
l ocu in ţe  p ro te ja te "  ş i  
programul "Înfiinţarea de 
servicii sociale în vederea 
asigurării tranziţiei tinerilor cu 
dizabilităţi de la sistemul de 
protecţie specială a copilului 
către sistemul de protecţie a 
persoanelor  adul te cu 
d i z a b i l i t ă ţ i " ,  p o t r i v i t  
Autorităţii.

Bugetul total aprobat 
pentru cele două programe 
este de peste 21 de milioane 
de euro,  menţ ionează 
ANDPDCA.

Până la data de 15 
noiembrie 2020, ANDPDCA 
va lansa apelul de proiecte 
pentru înfiinţarea de servicii 
des t ina te  adu l ţ i l o r  cu  
dizabilităţi, iar specialiştii 
A u t o r i t ă ţ i i  v o r  o f e r i  
c o n s u l t a n ţ ă  p e n t r u  
depunerea aplicaţiilor, se 
precizează în comunicat.

"Aşteptăm propunerile 
Direcţii lor Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului (DGASPC) pentru 
înfiinţarea de servicii de tip 
RESPIRO şi de zi, precum şi 
a altor servicii, conform 
nevoilor şi specificaţiilor", 
t r a n s m i t e  A u t o r i t a t e a  
Naţională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, 
Copii şi Adopţii.

În baza prevederilor 
articolului 96 din Legea 
448/2006, ANDPDCA poate 
finanţa sau, după caz, co-
finanţa, Programe de Interes 
Naţional care au ca scop 

integrarea, incluziunea 
socială şi profesională a 
persoanelor cu dizabilităţi, 
precum şi creşterea calităţii 
v i e ţ i i  a c e s t o r a ,  s e  
menţionează în comunicat.

Cele două Programe de 
Interes Naţional au ca 
s c o p u r i  
dezinstituţionalizarea unui 
număr de 700 de persoane 
adulte cu dizabilităţi, care vor 
beneficia de servicii sociale 

în cele 89 de locuinţe 
protejate nou înfiinţate; 
prevenirea instituţionalizării 
persoanelor  adul te cu 
dizabilităţi din comunitate, 
beneficiare ale serviciilor 
soc ia le  nou- în f i i n ţa te ;  
prevenirea instituţionalizării 
unui număr de 300 de tineri 
cu dizabilităţi, proveniţi din 
s i s temu l  de  p ro tec ţ i e  
s p e c i a l ă  a  c o p i l u l u i ,  
beneficiari ai serviciilor 
sociale nou înfiinţate.

Conceptul de centru 
R E S P I R O  d e s t i n a t  
persoanelor  adul te cu 
dizabilităţi defineşte serviciul 
social care cuprinde un 
ansamblu de act iv i tăţ i  
r e a l i z a t e  p e  d u r a t ă  
determinată şi în anumite 
situaţii, pentru a răspunde 
nevoilor individuale specifice 
ale persoanelor adulte cu 
dizabilităţi aflate în îngrijirea 
as is ten ţ i l o r  pe rsona l i ,  
a s i s t e n ţ i l o r  p e r s o n a l i  
profesionişti, tutorilor sau a 
altor membri ai familiei, în 
v e d e r e a  m e n ţ i n e r i i  
potenţialului personal şi 
prevenirii instituţionalizării.

Centrul de criză pentru 
p e r s o a n e  a d u l t e  c u  
dizabilităţi reprezintă acel 
serviciu social care cuprinde 
un ansamblu de activităţi 
r e a l i z a t e  p e  d u r a t ă  
determinată şi în anumite 
situaţii, pentru a răspunde 
nevoilor individuale specifice 
ale persoanelor adulte cu 
dizabilităţi aflate în situaţii 
critice de viaţă, în vederea 
menţiner i i  potenţ ialului  
persona l  ş i  p reven i r i i  
instituţionalizării, potrivit 
comunicatului Autorităţii 
Naţionale pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, 
Copii şi Adopţii.

Bugetul Administraţiei 
Naţionale "Apele Române" 
(ANAR) a fost suplimentat cu 
215 milioane de lei, fondurile 
fiind folosite pentru 
c o n t i n u a r e a  
i n v e s t i ţ i i l o r  î n  
i n f r a s t r u c t u r a  
strategică de apărare 
împotriva inundaţiilor, 
a anunţat, vineri, 
instituţia.

"În şedinţa din data 
de 24 septembrie, 
Guvernul a aprobat 
Hotărârea cu privire la 
rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli 
a l  A d m i n i s t r a ţ i e i  
Na ţ iona le  "Ape le  
Române". Prin acest 
act normativ, bugetul ANAR 
este suplimentat cu fonduri 
importante care vor f i  

investite în infrastructura 
s t ra teg ică  de  apăra re  
împotriva inundaţiilor. Astfel, 
au fost alocaţi suplimentar 65 

milioane lei (credite bugetare 
şi fonduri rambursabile 
alocate prin programul de 
finanţare BDCE) şi 150 de 

mi l ioane de le i ,  sumă 
reprezentând creditele de 
a n g a j a m e n t .  Î n  u r m a  
adoptării acestui act normativ, 

ANAR poate continua 
lucrările de investiţii 
aflate în derulare", se 
m e n ţ i o n e a z ă  î n  
comunicatul ANAR, 
potrivit Agerpres.

T o t o d a t ă ,  
Administraţia poate 
iniţia procedurile de 
achiziţii publice, în 
vederea contractării 
unor noi lucrări de 
apărare împotr iva 
inundaţiilor. Lucrările 
se vor realiza în 
zonele afectate de 
f e n o m e n e l e  

hidrometeorologice extreme 
care s-au înregistrat în ultimii 
doi ani de zile.

Ministerul Muncii: 

Arhiva electronică a caselor de pensii 
poate fi folosită pentru calcularea stagiilor

 de cotizare pierdute

Finanţarea a două Programe 
de Interes Naţional pentru 

persoane cu dizabilităţi, 
prelungită de Guvern 

pentru 2021

Managerii din industria prelucrătoare 
preconizează pentru următoarele trei luni o 
relativă stabilitate a volumului producţiei (sold 
conjunctural +5%).

Referitor la numărul de salariaţi, se 
estimează stabilitate, soldul conjunctural fiind 
de -5% pe total industrie prelucrătoare. Pentru 
preţurile produselor industriale se prognozează 
o relativă stabilitate în următoarele trei luni 
(sold conjunctural +5%).Potrivit estimărilor din 
luna septembrie 2020, în activitatea de 
construcţii se va înregistra pentru următoarele 
trei luni tot o stabilitate a volumului producţiei 
(sold conjunctural +3%), precum și a numărului 
de salariaţi (sold conjunctural -1%).

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de 
construcţii se preconizează o creștere 
moderată a acestora (sold conjunctural +8%).

În sectorul de comerţ cu amănuntul 
managerii au estimat pentru următoarele trei 
luni, o tendinţă de creștere moderată a 
activităţii economice (sold conjunctural +10%). 
Volumul comenzilor adresate furnizorilor de 
mărfuri de către unităţile comerciale va 
înregistra o creștere moderată (sold 
conjunctural +13%).

A n g a j a t o r i i  p r o g n o z e a z ă  p e n t r u  
următoarele trei luni o creștere moderată a 

numărului de salariaţi (sold conjunctural 
+14%).

Pentru următoarea perioadă, managerii 
societăţilor comerciale estimează creșterea 
moderată a preţurilor de vânzare cu amănuntul 
(sold conjunctural +13%).

Conform estimărilor din luna septembrie 
2020, cererea de servicii (cifra de afaceri) va 
cunoaşte o relativă stabilitate în următoarele 
trei luni (sold conjunctural +4%). În sectorul de 
servicii se estimează o relativă stabilitate a 
numărului de salariaţi (sold conjunctural -1%).

Conform opiniei managerilor, preţurile de 
vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor 
avea o tendinţă de relativă stabilitate (sold 
conjunctural -1%).

Bugetul ANAR, suplimentat cu 215 milioane de lei

Managerii anticipează o stabilizare a activității
 în industrie și servicii
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:



6

Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



În luna septembrie 1990 a fost înfiinţat 
Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Burnasul”, care 
și-a transformat numele în renume prin prestații 
memorabile la numeroase festivaluri şi concursuri 
de muzică populară.

A obţinut premii, aplauze, dragostea publicului 
și a dus pe scenele lumii numele județului nostru, 
prin cântec, dans și spendidul port tradițional 

teleormănean.
Păstrători ai bogatelor tradiţii populare 

strămoşeşti, neobosiţi în a scoate la lumină 
valorile autentice ale datinilor şi obiceiurilor, ale 
cântecului şi dansului popular, membrii 
Ansamblului de Cântece şi Dansuri „Burnasul”, 
merită aprecierea noastră.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Apreciate pentru aroma lor delicioasă, perele sunt 
pline de nutrienţi şi valoare nutritivă. Conţin un număr mai 
mare de minerale, ceea ce înseamnă că puteţi reduce 
pierderile de minerale osoase, cum ar fi osteoporoza şi 
slăbiciunea generală a corpului.

Perele albe sunt foarte bune pentru cei care suferă de 
anemie sau alte deficienţe minerale, datorită conţinutului 
bogat de cupru şi fier. Cuprul accelerează şi 
îmbunătăţeşte absorbţia de minerale în sistem. Fierul 
este o parte importantă a hemoglobinei, iar anemia este 
un alt nume pentru deficitul de fier. Puteţi preveni 
oboseala, defecţiunile cognitive, slăbiciunea musculară şi 
defecţiunile sistemului de organe prin consumul regulat 
de alimente bogate în fier şi cupru, ambele fiind găsite în 
cantităţi semnificative în pere, scrie sfatnaturist.ro.

Fructul cărnos şi fibros are un rol foarte important de 
jucat în digestia umană. O singură porţie de pere albe 
oferă 18% din necesarul zilnic de aport de fibre, sunt un 
agent foarte puternic pentru sănătatea şi funcţia 
digestivă. Cea mai mare parte a fibrei din pere este 
polizaharidă nesolubilă (NSP), ceea ce înseamnă că 
acţionează ca agent de încărcare în intestine. Colectează 
alimentele şi adaugă volum, astfel încât să fie mai uşor de 
trecut prin intestine. În plus, încurajează secreţia sucurilor 
gastrice şi digestive, astfel încât alimentele să se mişte 
mai uşor, într-o stare mai digerată. Normalizează 
mişcările intestinului şi reduce şansele de constipaţie, 
precum şi diareea şi scaunul liber, deoarece adaugă 
această cantitate la mişcările intestinului. La fel ca multe 
alte fructe, perele albe au o mulţime de antioxidanţi care 
combat diferite boli. Antioxidanţii acţionează pentru 
îndepărtarea radicalilor liberi care se acumulează în 
organism în urma metabolismului celular. Aceşti radicali 
liberi mută ADN-ul celulelor sănătoase în celule 
canceroase şi pot provoca o serie de alte condiţii 
devastatoare. Prin urmare, componentele antioxidante 
ale vitaminei C, vitaminei A şi compuşilor flavonoizi, cum 
ar fi beta-carotenul, luteina şi zea-xantină, toate găsite în 
pere, pot ajuta serios la eliminarea organismului de aceşti 
compuşi periculoşi.

Sistemul imunitar al organismului este stimulat de 
activităţile antioxidanţilor şi ale vitaminei C. Vitamina C 
este benefică pentru sistemul imunitar, deoarece 
încurajează producţia şi activitatea de celule albe din 
sânge. Fructe precum perele sunt excelente în a elimina 
pur şi simplu afecţiuni precum răceala obişnuită, gripa 
sau alte boli uşoare care ar putea ajuta la punerea pe 
picioare a sistemului imunitar rapid.

Curtea Constituţională a României a respins, 
joi, sesizarea făcută de președintele Iohannis 
asupra actului normativ care modifică legea 

privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului.

„A respins, ca neîntemeiată, obiecţia de 
neconstituţionalitate formulată de preşedintele 

României şi a constatat că este constituţională, în 
raport cu criticile formulate, Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, se 
arată în comunicatul CCR.

Legea prevede că în şcoli se vor derula, cu 
acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor 
legali ai copiilor, programe de educaţie pentru 
viaţă, inclusiv de educaţie sanitară, pentru 
prevenirea contractării bolilor cu transmitere 
sexuală şi a gravidităţii minorelor.

Preşedintele Klaus Iohannis sesizase că din 
redactarea legii nu reiese cu claritate dacă norma 
stabileşte că programele de educaţie pentru viaţă 
sunt în vederea prevenirii contractării bolilor cu 
transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor sau 
că educaţia sanitară este cea în vederea 
prevenirii acestora, iar prin eliminarea sintagmei 
„cel puţin o dată pe semestru” textul a devenit 
neclar.

Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Burnasul”, 
păstrător de datini strămoșești

Perele albe, bune
 pentru digestie şi imunitate

C o l a b o r a r e a  î n t r e  
pro fesor i ,  cap i to l  unde 
România stă bine la nivel de 
formă, dar mai are mult de 
lucru pe fond, este absolut 
necesară pentru a întări 
educația în circumstanțe 
dificile, precum cele produse 
de pandemie, afirmă un nou 
raport al Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OECD), dat 
publicății săptămâna aceasta.

Documentul, bazat pe 
datele din studiul TALIS 2018, 
arată că această colaborare 

dintre profesori, aspect-cheie 
al profesiei, a fost afectată 
grav de pandemie și are 
nevoie de acțiuni și măsuri ca 
să o susțină, mai ales în 
mediile dezavantajate.

Rapor tu l  actua l  face 
trimitere la datele din Studiul 
internațional realizat în rândul 
profesorilor în 31 de țări și 
teritorii OECD, în 2018, ce 
arată că foarte mulți profesori 
muncesc în școli unde mai 
bine de 30% dintre elevi provin 
din medii dezavantajate (le 
lipsesc lucruri de bază pentru 

viață și educați, începând 
mânca rea  ș i  î ng r i j i r ea  
medicală și terminând cu 
spațiul pentru învățare și 
accesul la dispozitive).

La acest capitol, România 
se înscrie în media – și așa 
ridicată – a OECD: 1 din 5 
profesori români predau în 
școli unde peste 30% dintre 
e lev i  p rov in  d in  med i i  
dezavantajate. Media de 20% 
este mică față de țările cu 
recorduri negative din acest 
punct de vedere (Columbia și 
Africa de Sud, cu peste 70% 

dintre profesori activi în astfel 
d e  ș c o l i ) .  D a r  e s t e  
considerabil mai mare față de 
majoritatea țărilor analizate: în 
jumătate dintre acestea, doar 
1 din 10 profesori declară că 
predă în școli cu mulți elevi din 
medii dezavantajate.

Notabilă, în context, devine 
situația României când vine 
vorba despre forme nu 
complexe, ci foarte comune de 
colaborare între profesori. 
Potrivit datelor din raportul 
citat, România se apropie de 
coada clasamentului când 

vine vorba despre profesorii 
de gimnaziu care spun că fac 
schimb de materiale cu alți 
profesori din școală, cel puțin 
o dată pe lună. 30% dintre 
profesorii din România spun 
c ă  f a c  a c e s t  l u c r u  –  
comparativ cu procentul 
valabil pentru Columbia, 
Turcia, Brazilia sau Rusia. 
Raportul notează, la nivel Talis 
2018 ,  că  sch imbu l  de  
materiale tinde să fie mai 
limitat în cazul școlilor cu un 
număr mai mare de copii din 
medii dezavantajate.

Pâinea şi produsele de 
p a n i f i c a ţ i e  f a b r i c a t e  ş i  
comercializate de către 
a g e n ţ i i  e c o n o m i c i  d i n  
România nu reprezintă un 
vector de transmitere a 
c o r o n a v i r s u l u i ,  a f i r m ă  
preşedintele Patronatului 
Român din Industria de 
Morărit, Panificaţie şi Produse 
Făinoase - ROMPAN, Aurel 
Popescu.

"Nu trebuie să alarmăm 
populaţia şi să transmitem 
informaţii false în ceea ce 
priveşte transmiterea virusului 
prin intermediul alimentelor, cu 
atât mai mult prin intermediul 
pâinii, un produs prezent pe 
masa oricărui român. Toate 
produsele de panificaţie se 

fabrică cu respectarea tuturor 
r e g u l i l o r  d e  s i g u r a n ţ ă  

a l i m e n t a r ă ,  i a r  l a  
comercializarea produselor de 
pani f icaţ ie ambalate sau 
neambalate se aplică măsuri 
suplimentare la locurile de 
vânzare, în sensul că vânzarea 

se realizează cu respectarea 
regulilor de igienă impuse", a 

precizat Aurel Popescu pentru 
Agerpres.

Declaraţia preşedintelui 
ROMPAN vine în urma 
apariţiei în spaţiul public a 
unui studiu potrivit căruia 
virusul Sars-Cov-2 s-ar putea 
transmite prin consumul de 
pâine neambalată.

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) şi Autoritatea 
Europeană pentru Siguranţa 
A l imen ta ră  (EFSA)  au  

transmis că până în prezent nu 
există dovezi potrivit cărora 
v i rusu l  Sars-Cov 2  s-ar  
transmite prin consumul de 
alimente, respectiv prin pâine.

Raport OECD:
Profesorii trebuie sprijiniți să colaboreze, pentru 

elevi, pentru ei înșiși și pentru a face față greutăților pandemiei 

Pâinea şi produsele de panificaţie nu reprezintă 
un vector de transmitere a coronavirsului

Predarea educației sexuale în școli
 se va face obligatoriu cu acordul părinților
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Cândva defineam pietenia ca pe mâna care şterge lacrima 
când viaţa începe să doară. Am crezut mereu în oameni şi în 
prietenie pentru că îmi plăcea să ofer încredere aşteptând ca 
ea să-mi fie întoarsă şi să se concretizeze în lucruri solide. Am 
rămas doar sociabil cu cei care mi-au trădat, exploatat sau 
neâmpărtăşit prietenia.  Astăzi am înţeles un lucru în plus, că 
dacă cineva ţine la tine în felul său  şi nu cum ţi-ai dori nu 
înseamnă că nu-ţi este prieten, ci doar că e  altfel. Detaliile 
diferenţelor sunt importante pentru a pune o bază sigură. Altfel, 
dispare încrederea. Consider că  prietenia este un sentiment 
de interdependenţă care are la bază încrederea reciprocă 
bazată pe ceva solid, verificabil şi care porneşte de la o 
similitudine între două sau mai multe persoane. Şi mai cred că 
iubirea e mai presus de prietenie pentru ca amândouă se 
bazează pe încredere, dar ceea ce face diferenţa este că 
iubirea / dragostea presupune că îl consideri pe cel de lângă 
tine ca făcând parte din tine. Din nefericire, într-o zi cineva mi-a 
spus că în viaţă este bine să urmăm “drumul Cretei”, adică să 
nu ne resemnăm, dar nici să nu ne lăsăm emoţionaţi până la 
pierdere. Să căutăm mijlocul. Şi mai cred că avea dreptate, 
dar... Îmi trebuie timp. Pentru mine, “mijlocul” era legat de orice, 
dar nu de dragoste, prietenie, familie. 

Mihail TĂNASE

- N-ati memorat cumva, doamna, numarul masinii care v-a 

accidentat ?

- Nu, domnule politist, din pacate eu nu am memoria 

cifrelor si totul s-a petrecut asa de rapid! Doar atat am 

putut retine, ca langa sofer statea o femeie bruneta, cu 

ochii fardati intr-un bleu tipator, cu doua clipsuri, sunt 

sigura ca nu erau de aur veritabil. Era imbracata intr-un 

mantou negru, descheiat, prin care se vedea o rochie 

decoltata, de un rosu putred. Dar altceva nu stiu...

***

- Sunt foarte ingrijorata: niciodata sotul meu nu a 

intarziat atat! Crezi ca si-a gasit alta femeie?

- Vai, tu, de ce te gandesti tu la ce-i mai rau? Poate l-a 

calcat vreo masina...

Pastila de râs

Oceanbird este numele unei ambarcatiuni 
uriase care va revolutiona in viitorul apropiat 
transportul pe apa, considera specialistii, fiind 
asemanata cu celebrul Titanic din trecut.

Nava imaginata de compania Wallenius 
Marine a prins contur, dar primele exemplare 
vor putea fi achizitionate abia in 2024. Pana 
atunci, au aparut doar schitele si fotografiile, 
unele cu adevarat impresionante. Este vorba 
despre cea mai mare nava cu vele din lume, 
"Oceanbird" fiind proiectata la o lungime de 
200 de metri si o latime de 40 de metri.

Initial, nava va fi destinata transportului de 
marfa, dar nu-i exclus sa fie ulterior folosita si in 
scop turistic. Ea va putea traversa Atlanticul, 
din Europa in Statele Unite, in 12 zile (mai mult 
decat perioada de timp necesara in prezent, de 
7-8 zile), la o viteza medie de 10 noduri.

Pentru cei care incearca sa-si imagineze 
capacitatea vasului, "Oceanbird" poate gazdui 

la bord aproximativ 7.000 de masini. Interesant 
e si faptul ca velele pot inalta nava la 100 de 
metri, dar se pot retrage chiar si la 20 de metri 
in cazul unor conditii atmosferice neprielnice 
sau la trecerea pe sub poduri. De asemenea, 
emisiile poluante sunt reduse cu pana la 90 la 
suta, o veste excelenta pentru spatiul 
inconjurator.

Australia găzduiește unele dintre cele mai periculoase 
animale sălbatice din lume,oricine se plimbă pe acest continent 
trebuie să țină cont de șerpi, păianjeni, păsări, crocodili, melci 
conici mortali și mici meduze toxice. Un studiu recent cu privire 
la veninul copacilor australieni înțepători, aflați în nord-estul 
țării, arată că aceste plante periculoase pot produce substanțe 
chimice la fel ca cele găsite în înțepăturile scorpionilor, 
păianjenilor și melcilor conici, notează Science Alert.

În pădurile din estul 
Australiei există o mână de 
plante atât de dăunătoare 
încât sunt puse indicatoare 
pentru oamenii care trec 
prin acele zone. Acești 
copaci sunt numiți gympie-
gympie în limba poporului 
indigen Gubbi Gubbi, și 
Dendrocnide în latină, 
însemnând copac care 
înțeapă”.

Atingere timp de o fracțiune de secundă pe braț a unei 
frunze sau tulpini este suficientă pentru a induce durere care să 
persiste pentru câteva ore sau chiar zile. În unele cazuri, s-a 
raportat că durerea durează săptămâni întregi.

O astfel de înțepătură se simte la început ca focul, apoi se 
calmează după câteva ore, cei care au experimentat așa ceva 
explică faptul că după au resimțit o durere care amintește de 
faptul că partea afectată a corpului a fost prinsă într-o portiera. 
Diferite grade de durere pot fi experimentate chiar și la câteva 
zile, aceasta fiind declanșate de acțiuni comune: scărpinatul 
sau un banal duș.

România reală
Prietenia sau 

gânduri din scaunul cu rotile

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

SC RMG Conections  , CUI 19738433, J34/738/2006, cu sediul în Alexandria, jud. 
Teleorman, pierdut Certificate constatatoare de autorizație nr. 12489/26.04.2010  și 
11829/13.06.2018. Le declar nule.

Anunţ

SC DORIGO-VITO E B.G.S.  S.R.L., strada Cîrmisei nr. 1215, sat Orbeasca de Jos, 
comuna Orbeasca, jud. Teleorman, reprezentată de d-l Antonio Muccio în calitate de 
administrator, telefon – 0769/247462, intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de 
Apă Argeș-Vedea, AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR, pentru ivestiția „IRIGAȚII PE 
SUPRAFAȚA DE 400,00 HA CU APĂ DIN RÂUL TELEORMAN”, în comuna Olteni, jud. 
Teleorman.

Această investiție este nouă.
Apa necesară va fi preluată din râul Teleorman, printr-o stație de pompare amplasată pe 

malul stâng al râului, în aval de satul Perii Broșteni, la cca 250,00 m amonte de Calea ferată 
București - Roșiorii de Vede.

Suprafața de irigat este situată pe câmpul înalt, pe teritoriul UAT Olteni, amonte calea ferată 
sus menționată.

Ca urmare a realizării acestei investiții, nu rezultă nici un fel de ape care să fie evacuate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 

modificările și completările uletioare.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 

solicitantului d-l Antonio Muccio, la adresa SC DORIGO-VITO E B.G.S.  S.R.L. menționată mai 
sus, după data de 01.10.2020.

Anunţ public

Una dintre cele 
mai periculoase plante se 

găsește în Australia

Bilanțul mondial de SARS-
COV-2 rămâne în continuare 
î n g r i j o r ă t o r .  C o n f o r m  
Worldometer, s-a trecut de 
borna psihologică de un milion 
de victime, Statele Unite, India 
și Brazilia fiind cele mai 
afectate țări atât la 
nivelul infectărilor, cât 
și la nivelul deceselor.

India a depășit  
recent șase milioane 
de infectări, în timp ce 
în Statele Unite s-au 
îmbo lnăv i t ,  de  la  
începutul epidemiei, 
7 , 3  m i l i o a n e  d e  
oameni. Numărul total 
de cazuri COVID-19 se 
ridică deja la 33,3 
milioane, dintre aceștia 
24,6 milioane au câștigat deja 
lupta cu virusul din China.

În ceea ce privește cazurile 

de COVID din Europa, cele 
mai grele situații le regăsim în 
Spania (735.198 de cazuri și 
31.232 de decese), Franța 
(538.569 de cazuri și 31.727) 
și Regatul Unit (434.969 de 
cazuri și 41.988 de decese).

În ceea privește testele 
efectuate, liderul detașat 
rămâne China, care a efectuat 
(oficial) 160 de milioane, 

urmată de Statrele Unite (104 
milioane), India (7,9 milioane) 
și Rusia (45,1 milioane). La 
nivelul cazurilor active, tot 
Statele Unite au cea mai 
îngrijorătoare situație. 2,55 de 
milioane de americani se luptă 

în  cont inuare  cu  
SARS-COV-2 (14.130 
se află ăîn stare 
gravă). Cu situații 
dificile se confruntă și 
India (962.000 de 
cazur i  ac t i ve )  ș i  
Brazilia cu 530.445 
cazuri.

Nici România nu se 
poate lăuda cu bilanț 
încurajator. 122.673 
de români au trecut 
prin lupta cu virusul de 

la debutul pandemiei, iar 4718 
au decedat din mot ive 
asociate coronavirusului.

Cea mai mare navă cu vele din lume
 a fost lansată la apă

Un milion de oameni au fost răpuși 
deja de noul coronavirus de la debutul pandemiei

 globale de coronavirus



1518 – S-a născut Tintoretto, pictor italian (d. 1594).

1547 - S-a născut Miguel 

de Cervantes Saavedra, 

scriitor, poet, dramaturg, 

autorul celebrului roman 

“Iscusitul hidalgo Don 

Quijote de la Mancha” (m. 

22 aprilie 1616)

1571 – S-a născut 

Caravaggio, artist italian (d. 

1610).

1888 - A încetat din viaţă poeta Iulia Haşdeu, fiica 

scriitorului B.P. Haşdeu (n. 14 noiembrie 1869)

1901 - S-a născut Enrico Fermi, fizician, laureat al 

Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 1938, membru de 

onoare străin al Academiei Române

1902 - A încetat din viaţă Émile Zola, romancier francez, 

cel mai cunoscut reprezentant al școlii naturaliste și un 

personaj public cu impact semnificativ în ceea ce privește 

procesul de liberalizare politică al Franței (n. 1840).

1912 – S-a născut Michelangelo Antonioni, regizor italian 

(d. 2007).

1913 – A murit Rudolf Diesel, inginer german, a inventat 

motorul Diesel (n. 1858).

2001 - A încetat din viaţă scriitorul român Gellu Naum (n. 1 

august 1915).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Telejurnal regional  10:45 Prinţul 
Jumong 12:30 Ineditul american 
13:00 Ediţie specială 13:15 Zi de 
zi  13:30 Catherine-bucătar in 
Italia 14:00 Telejurnal 15:10 
Maghiara de pe unu  17:15 Prinţul 
Jumong 18:30 Comisarul Rex 
20:00 Telejurnal 21:00 Tu votezi 
Romania 9!  22:10 Contele de 
Monte-Cristo - Partea I 00:00 
Telejurnal 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 29 Septembrie

Renuntati  la o 
calatorie in interes 
personal, din cauza 
unor neintelegeri cu o 
persoana mai  in  
varsta din familie. 
Chiar daca aveti  
dreptate, va sfatuim 
sa nu va ambalati.

Dimineata primiti o 
veste buna in legatura 
cu o mostenire care vi 
se cuvine. Este posibil 
sa  va  sch imba t i  
p r o g r a m u l .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
evitati intalnirile de 
afaceri.

Dimineata aflati ca 
o ruda apropiata a 
suferit un accident si 
va schimbati planurile 
c o m p l e t .  S u n t e t i  
n e v o i t  s a  f a c e t i  
c h e l t u i e l i  
suplimentare, desi nu 
stati prea bine cu banii.

Dimineata aveti 
de rezolvat multe 
probleme legate 
de  o  a facere .  
Pastrati-va  calmul 
si nu va grabiti, 
altfel riscati sa 
faceti greseli!

Nu sunteti deloc 
sociabil si aveti 
tendinta sa va 
izolati. S-ar putea 
sa va confruntati 
cu probleme care 
s-au acumulat in 
ultima perioada.

Incercati sa nu va 
asumati prea multe 
responsabi l i ta t i !  
Riscati sa nu va 
iasa mare lucru. 
Primiti o mana de 
ajutor de unde nici 
nu va asteptati.

Incepeti ziua cu o 
senzatie de oboseala 
si nu sunteti prea 
c o m u n i c a t i v.  Va  
sfatuim sa evitati 
activitatile in care 
t r e b u i e  s a  v a  
concentrati intens.

Aveti sanse sa 
p r im i t i  o  suma 
importanta, probabil 
dintr-o colaborare. 
Nu este momentul 
sa investiti, pentru 
ca s-ar putea sa 
iesiti in pierdere.

Dimineata aveti 
mult de alergat cu tot 
felul de treburi. Este 
posibil sa pierdeti o 
suma importanta. Va 
recomandam sa va 
pastrati calmul si nu 
luati nimic in tragic.

BERBEC

Suntet i  afectat  
serios de pierderea 
unei  sume mari .  
Traversati o perioada 
in care aveti impresia 
ca nu va reuseste 
nimic si ca sunteti 
i n c o n j u r a t  d e  
dusmani.

Puteti lamuri toate 
neinte leger i le  cu 
partenerul de viata, 
cu  a ju toru l  une i  
persoane din anturaj. 
Va sfatuim sa aveti 
incredere in sfaturile 
s a l e  s i  s a  v a  
temperati orgoliul.

Nervozitatea va 
poate pune in stuatii 
delicate. S-ar putea 
sa va fie greu sa va 
stapaniti. Nu este 
exclus sa va mearga 
prost in afaceri. Ar fi 
bine sa le amanati.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea  13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile Pro 
Tv 18:00 Ce spun românii 19:00 
Ştirile Pro Tv - ● Sport ● Vremea 
20:30 Las fierbinți 21:30 Ferma. 
Orăşeni vs Săteni 23:30 Ştirile 
Pro Tv 00:00 Infernul 02:30 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator  14:00 Mireasa 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Chefi la cuțite 
23:15 Observator – Sport 23:45 
X t r a  N i g h t  S h o w  0 1 : 0 0  
Observator 02:00 Acces direct 
04:00 Mireasa 06:00 Observator 
- Sport/Meteo

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste infinită 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Pretul fericirii 23:00 Roata 
norocului 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei 06:30 
Pastila de râs 06:45 Știrile Kanal 
D

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 Chef 
Dezbrăcatu' 14:00 Camera de 
râs  15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:30 Trăsniți 20:00 Ultima 
misiune 22:00 Starea naţiei 
23 :00  Focus  d in  in ima 
României 23:30 Trăsniți 00:00 
Ultima misiune 02:00 Nimeni 
nu-i perfect

08:00 Omul care aduce 
îngheţata 09:45 La bloc 12:15 
Povestea delfinului 14:30 
Soricelul se pune cu Elefantul 
16:15 Dansând la Harvest 
Moon 18:15 La bloc 20:30 
Scăpați de Smart 22:45 
Soldați i  destinului 00:45 
Scăpați de Smart 03:00 Cartea 
morților 04:45 La bloc 06:00 La 
Maruţă

07:55 Documentar 360° Geo 
09:00 Teleșcoala 09:58 O singură 
inimă 11:00 Câştigă România! 12:00 
Telejurnal  13:00 Cultura minorităţilor 
1 3 : 3 0  C a p  c o m p a s  1 4 : 0 0  
Documentar 360° Geo 15:00 
Teleșcoala 15:56 O singură inimă 
17:00 România…în bucate 17:35 
Toamna amintirilor 19:00 Telejurnal 
20:00 Câştigă România! 21:00 
Destine ca-n filme 22:00 D'ale lu' 
Mitică 23:00 Garda albă 00:00 
Câştigă România!

07:20 Burlacul 09:00 Cei 12 
invincibili 11:05 Candidatul 12:55 
Johnny English lovește din nou 
14:20 Vrei să te însori cu mine? 
16:05 Toată lumea știe 18:10 
Ultimatumul lui Bourne 20:00 
Feme i le  în  negru  21 :45  
Bohemian Rhsody 23:55 Mid90s 
01:15 Johnny English lovește din 
nou 02:40 Strada conspirației 
04:35 Dispari în 60 de secunde

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
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CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 
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Nicio schimbare nu s-a produs în primele 38 
de poziţii din clasamentul mondial al 
jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat 
publicităţii luni. Simona Halep este în 
continuare pe poziţia 
secundă.

Halep trebuie să 
câştige turneul de la 
Roland Garros pentru 
a  o  d e p ă ş i  p e  
australianca Ashleigh 
Barty, liderul WTA din 
ianuarie 2019, dar 
care nu participă la 
Openul Franţei, pe 
care l-a câştigat anul 
trecut.

După titlul obţinut 
la Roma, Halep a ajuns la 7.255 puncte, iar un 
parcurs încununat cu titlu la Roland Garros i-ar 
aduce încă 1.570 puncte (2.000 pentru titlu, din 
care se scad 430 pentru sfertul de finală de anul 
trecut), astfel că sportiva noastră ar ajunge la 
8.825 puncte, informează Agerpres. Conform 

noului sistem revizuit de alcătuire a 
clasamentului, Barty va rămâne la 8.717 
puncte.

5 românce în TOP 100 WTA
În top 100 se mai 

g ă s e s c  p a t r u  
românce, Patricia 
Ţig, care a coborât un 
loc şi e pe 59, Irina 
Begu, care a pierdut 
şi ea o poziţie, fiind pe 
73, Sorana Cîrstea, 
care e un loc mai jos 
faţă de săptămâna 
trecută, pe 84, şi Ana 
Bogdan, care se 
menţine pe 93.

La dublu, Raluca 
Olaru şi Monica Niculescu îşi păstrează poziţiile 
din top 100, 40, respectiv 55.

În clasamentul WTA Race, pentru Turneul 
Campioanelor, Simona Halep a în continuare a 
treia, iar kazaha Elena Rîbakina a reuşit un salt 
de patru locuri, de pe 10 pe 6.

SPORT

S u r p r i n z ă t o r ,  
Silviu Lung jr., 31 de 
ani, şi-a anunţat, 
pr intr-o scrisoare 
deschisă retragerea 
de la echipa naţională 
a României.

Decizia luată de 
unul dintre portarii 
convocaţi constant la 
echipa naţională, dar 
c a r e  a r e  p u ţ i n e  
m e c i u r i  d a t o r i t ă  
formei arătate de-a 
lungu l  an i lo r  de  
Ciprian Tătăruşanu, 
miră pe toată lumea.

Probabil că motivul este legat de şansele mici pe care le 
are să joace, chiar dacă teoretic el ar fi numărul 2 la echipa 
antrenată de Mirel Rădoi, după Tătăruşanu. Silvică apără 
foarte bine la Kayserispor, în Turcia, unde şi-a prelungit 
contractul.

Leo Toader, antrenorul cu portarii de la lot, despre 
retragerea lui Silviu Lung jr

Leo Toader, antrenorul cu portarii de la echipa naţională 
spune şi el că este surprins de decizie, dar nu poate decât să 
respecte hotărârea lui Silvică.

"Da, ştiam de intenţia lui Silviu. Ce să spun? Îmi pare rău 
pentru că este un profesionist desăvârşit. Întotdeauna a fost 
pozitiv şi s-a pregătit exemplar, aşa cum o fac toţi jucătorii 
atunci când vin la lot. Fiecare îşi cunoaşte motivele atunci 
când ia o astfel de decizie.

Eu îi urez mult succes şi îi mulţumesc pentru modul în care 
am lucrat", a declarat Leo Toader, tehnicianul care a lucrat cu 
portarii şi în perioada mandatului lui Cosmin Contra.

Eugen Anghel (stânga) şi Leo Toader sunt antrenori la 
loturile României.

Silviu Lung jr şi-a anunţat retragerea de la naţionala 
României

"Cuvintele sunt prea puține să îmi exprim recunoștința 
pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, membrii 
ai staff-urilor tehnice și administrative. Am câștigat prieteni 
adevărați la echipa națională și în Federația Română de 
Fotbal, cu care mă mândresc.

Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai 
frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!", a scris, printre altele, 
Silviu Lung Jr, în scrisoarea în careîşi anunţă retragerea.

Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului 
turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, 
banchete, orice tip de recepție și sărbătorirea 
oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă 
oferă în anul 2020 posibilitatea de a organiza în 
zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, 
indiferent de numărul invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la 
sediul unității din zona Peco sau 

la telefon: 0723.148613.

Prima reacţie de la FRF după 
retragerea lui Silviu Lung jr.

 de la echipa naţională 
a României

Denis Drăguș (21 de ani) a fost titular în 
premieră la Crotone, duminică seară, în meciul 
cu AC Milan, pierdut de echipa sa, scor 0-2.

Atacantul român a văzut din teren cele două 
goluri înscrise de Milan, prin Kessie (45+2') și 
Diaz (50'), iar în minutul 72 a fost înlocuit de 
Milos Vulic.

Denis Drăguș, nota 5,5 după meciul cu AC 
Milan

Italienii de la Gazzetta dello Sport i-au 
acordat nota 5,5 lui Drăguș și au făcut o 
comparație cu o altă achiziție a lui Crotone din 
această vară, dar și cu partenerul din ofensivă 
al românului.

"Unul dintre nou-veniți. S-a descurcat mai 
bine decât Pereira (n.r - un alt jucător sosit la 
Crotone recent). Și-a încercat norocul de 
câteva ori, însă i-a lipsit precizia. Pare mai 
tenace decât Simy", se arată în ediția tipărită de 
luni a publicației italiene.

Portarul Cordaz și mijlocașul Molina au 

obținut cea mai mare notă de la Crotone (6).
Denis Drăguș își făcuse deja debutul la 

Crotone, în runda precedentă, când a fost 
introdus în minutul 89 al meciului cu Genoa, 
încheiat cu înfrângerea clară a formației sale, 
scor 1-4.

În urma perioadei nefaste de la Standard 
Liege, Drăguș a fost titular pentru prima dată la 
seniori, ieri, după transferul de la Viitorul, din 
vara anului 2019.

Cum arată acum TOPUL WTA şi ce trebuie
 să facă Simona Halep pentru a redeveni lider mondial

Nota primită de Drăguș, 
după ce a fost titular contra lui AC Milan.

 Ce scrie Gazzetta dello Sport
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